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Fortælleaften d. 26. september kl. 19.oo i Lynge Forsamlingshus. 

Jens Jørgensen. 
Fra landsbyskole til rektorstol. 

 
De fleste har gået i skole og har mange oplevelser fra skoletiden. Jens Jørgensen har levet 

en stor del af livet med skoler, og fortæller om de mange år, fra landsbyskolen med 3 
ugentlige skoledage, til tiden som rektor i Slagelse. 

En spændende og hyggelig aften venter os. 
 

Entre: Medlemmer gratis adgang. 
           Ikke medlemmer 15.oo kr. 
Der kan købes kaffe og brød, 30.oo kr.                                      Vel mødt, bestyrelsen. 

 
---------------------- 

I forbindelse med mødet udkommer bogen: ”Skoleliv i Lynge sogn”,  
der handler om 16 skoler der har været, eller er, i Lynge Sogn. 

Der fortælles om kommunale og private skoler i Lynge, Topshøj, Horsebøg, Stenstrup, Lynge -
Eskildstrup, Lindebjerg, og Frederiksberg. 
Om hverdagen i skolen, skriver tidligere elever og lærere, bl. a. om: Skolehaver, skolegang på 
Sorø Station, gåsens betydning for undervisningen, skolekøkken med kogeplader, den tyvagtige 
Allike. Agnes syede forklæder til skolekøkkenet og Else beretter om sin skoletid, hvor hun havde 
en ko med på skolevejen.  
 Også om elevernes mødepligt i kirken, lærerens løn, prisen for at bygge en skole, oprettelse af 
aftenskole, skoleholderen, kirkegangskoner, degnens (lærerens) pligter på kirkegården,  
degnens dødsbo, anordning af 1814, og meget meget mere. 
Bogen der er på 86 sider og koster 60.oo kr. kan købes på 
mødet. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

          ”Skoleliv i Lynge Sogn”                        
 
Kommende arrangementer: Der afholdes udstilling d. 21.-22. oktober og fortælleaften d. 15. 
november. 
 

Bøgerne: ”Som livet var i Lynge”,   
                ”Lynge Forsamlingshus i 100 år”,  
                ”Skoleliv i Lynge sogn”, 
kan efter d. 26. sept. købes hos Henning Thomsen, tlf. 
57831529, Børge Mortensen, tlf. 57831187 og Helge 
Larsen, tlf. 57830658. Du kan også få bøger tilsendt ved 

henvendelse til Helge Larsen. (porto tillægges).                   



Næh i de go´e gamle dage, da var det billigt.  ? ? 

 
 
20. maj 1969. 

Timelønnen op med 1,64 på et år. 
Den gennemsnitlige timeløn i fjerde 
kvartal 1968 er i industrien: 
Kvinder 10,24, mænd 13,68 kr. 
Håndværk: Ufaglærte 12,85, faglærte 
15,04 kr. i timen. 

 
Sorø og omegns avis 17. dec. 1969. 

Juletræer 
alle størrelser, 5 kr. pr stk. 

Jørgen Beierholm 
Topshøj Gl. skole 

Tlf. Kongskilde 162. 

 
10. januar 1968. 

Brugsen på Frederiksberg 
udbetaler bonus på benzin for året 1967. 
Samtlige benzinbøger skal indleveres i 

Brugsen senest 15. jan. 1968. 
Vi fortsætter bonusordningen på benzin. 

OK Super benzin pr. lit. 1,24.kr. 
Husk automattanken er åben efter lukketid. 

 
14. febr. 1968. 

Extra tilbud. 

Håndrullede cigarer og cerutter af 
fineste tobakker. 

50 stk. cigarer i luxuskasse kr. 30. 
50 stk. cerutter i kasse kr. 15. 
Salg direkte fra eget værksted. 

Næstvedvej 17. 

 
1969. 

Dan Clausen 
    Dame golfers        fra 14,90 
Dame underkjoler, nylon  fra 9,9  

    Strømpebukser, sømløs net    4,90 

Dan Clausen, Storgade 32, Sorø. 

 
 

16. juli 1980. 

25 år ´s 
Forretnings-jubilæum. 
Philips håndmixer  148,- 

Moulinex kaffemaskine  198,- 
Nilfisk ny model  1365,- 
Voss elkomfur  1795,- 

Gram køle-fryseskab 1495,- 
K.J. Rohde 

Aut. el-installatør, Frederiksbergvej 20. 

 
 31. dec.1968. 

KAJ THOMSEN 
Frederiksbergvej 15. 

Kolonial. Vin. Konserves. Kaffe. Frugt. 

Regning.  
1 kg. havregryn  1, 45 kr. 
2 krymmel  1, 00  – 
3 lagkagebunde 4, 95  – 
5 Richs    2, 25  – 
1 kg. kaffe             16, 60 – 
2 kg. sukker 3, 00 – 
1 rl. bordpapir 5, 50- 

 
18. dec. 1977. 

Holbækvejens Bageri. 
Frederiksberg afd. Frederiksbergvej 12. 

Regning. 
2 kringler                      56.00 kr. 
40 rosinboller á 1,10     44,00 kr. 

 
 
28. febr. 1968 

 
 
 

Brugsen på Frederiksberg 
Billig fyringsolie 

20 kr. rabat i på 1000 liter. 
Vor pris i dag med moms 

245,oo kr. 
 


